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науки України, Харків, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми розподілу 

ресурсів між композитними застосунками в розподіленому хмарному 

середовищі на основі розробки математичного апарату (математичних 

моделей і методів) оброблення транзакцій композитного застосунку. 

Метою роботи є підвищення ефективності використання ресурсів 

розподілених комп’ютерних систем на основі розроблення нових та 

удосконалення існуючих моделей і методів оброблення транзакцій 

композитних застосунків. 

Об’єкт дослідження – процес отримання інформації композитними 

застосунками у розподілених комп’ютерних системах. 

Предмет дослідження – моделі та методи оброблення транзакцій 

композитних застосунків. 

У першому розділі розв’язано першу задачу дисертаційної роботи. 

Проведено аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку методів визначення 

послідовності виконання транзакцій композитних застосунків у розподілених 

комп’ютерних системах. Проаналізовано основні вимоги щодо напрямку 

розвитку комп’ютерної системи підтримки інформаційного забезпечення. 

Показано, що створення великої кількості незалежних компонент системи на 

базі власного обчислювального комплексу призводить до певного 

ускладнення під час налагодження взаємодії між системами, та своєчасним 

обміном інформації. Обґрунтовано вибір середовища виконання 
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композитних застосунків. Доведено, що використання тимчасових 

децентралізованих обчислювальних середовищ для виконання композитних 

застосунків може бути пов'язані з рядом труднощів, а базовою тенденцією у 

розвитку обчислювальних середовищ виконання композитних застосунків у 

даний час є створення методів і моделей побудови гібридних інфраструктур, 

які об'єднують виділені кластери, Грід-мережі і хмарні ресурси в єдиний 

логічний пул на базі приватних хмарних моделей, з переходом з часом до 

гібридної хмари. 

У другому розділі «Математичне моделювання процесу розподілу 

ресурсів між композитними застосунками у розподіленому хмарному 

середовищі» розв’язано другу та третю задачі дисертаційної роботи. 

Визначено особливості функціонування композитних застосунків у 

приватній хмарі, наведено як переваги, так і недоліки даного підходу. 

Формалізовані описи обчислювальних ресурсів базової мережі розподіленої 

комп’ютерної системи, котрі використовуються у процесі функціонування 

композитних застосунків та введено поняття елементарних обчислювальних 

ресурсів, з яких складаються обчислювальні блоки на які буде проводитись 

розподіл. Вперше запропонована математична модель процесу розподілу 

ресурсів між композитними застосунками у розподіленому хмарному 

середовищі, яка на відміну від існуючих, враховує часові вікна за допомогою 

введення віртуального часу на протязі розглядаємого часового інтервалу 

обробки інформації, що дозволяє враховувати періодично виникаючі 

обмеження щодо доступності певних обчислювальних ресурсів. 

Удосконалено критерій оцінки якості розподілу ресурсів хмарного 

середовища, що на відміну від існуючих використовує показник утилізації 

ресурсів та дозволило підвищити збалансованість навантаження при 

виконанні транзакцій композитних застосунків. 

У третьому розділі «Розроблення методів планування виконання  

транзакцій композитних застосунків» розв’язано четверту задачу 

дисертаційної роботи. Наведений метод формування плану виконання 
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транзакцій композитних застосунків без урахування крайніх термінів 

завершення завдань з використанням жадібних алгоритмів, що виконує 

послідовність локально оптимальних виборів. Показано, що різні методики 

розподілу в залежності від конфігурації обчислювального ресурсу, числа 

композитних застосунків і віддаленості крайніх термінів завершення будуть 

давати результати, які відрізняються як з точки зору дотримання термінів 

виконання, так і з точки зору ефективності утилізації, а отже доцільно 

вибирати в якості еталонного план з найкращим значенням утилізації 

ресурсів. Запропонований підхід до кластеризації завдань пакетів 

композитних застосунків з використанням вертикальної або горизонтальної 

кластеризації. Запропонований метод формування ефективного плану 

виконання транзакцій композитних застосунків на базі мурашиного 

алгоритму, котрий базується на можливості підлаштовуватися до зміни 

варіанту планування розподілу в залежності від якості виконання завдань 

композитних застосунків на проміжку визначеного часу. Набув подальшого 

розвитку метод планування виконання транзакцій композитних застосунків 

за рахунок сумісного використання жадібного, кластеризаційного та 

мурашиного методів оптимізації, що дозволило зменшити час виконання 

оптимального плану транзакцій у порівнянні з існуючими методами. 

У четвертому розділі «Дослідження запропонованих моделей та 

методів оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених 

комп’ютерних системах» розв’язано п’яту задачу дисертаційної роботи. 

Визначені умови плану виконання транзакцій композитних застосунків в 

розподіленому хмарному середовищі. Приведені основні моделі та методи 

побудови оптимального плану виконання транзакцій композитних 

застосунків в системі MATLAB. Проведено порівняння плану виконання 

транзакцій композитних застосунків за часовими характеристиками. 

Визначено границі ефективного використання розглянутих алгоритмів 

розподілу транзакцій пакету композитних застосунків, в залежності від 

об’єму даних що передаються. При малих об’ємах даних ефективний 
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розподіл відбувається за допомогою жадібного та мурашиного алгоритмів, 

тоді як при великих об’ємах кластерного та кластерно-мурашиного 

алгоритмів. Визначено рівень утилізації ресурсів КЗ в залежності від їх 

об’єму. Представлена залежність часу побудови плану розподілу транзакцій 

пакету композитних застосунків від складності графу композитного 

застосунку. Мурашиний та кластерний алгоритми мають більший час 

побудови плану розподілу, це зумовлене кількістю необхідних транзакцій 

для знаходження оптимального розподілу обчислювальних задач. При 

збільшенні складності графу зростає складність побудови ефективного плану 

розподілу обчислювальних задач, але це позитивно сприяє на показник якості 

утилізації ресурсів, особливо застосовуючи мурашиний та кластерно-

мурашиний алгоритми, що використовуються для швидкого знаходження 

наближеного рішення. Проаналізовано, що при великих об’ємах даних 

обчислювальних завдань що передаються, час побудови плану розподілу 

транзакцій майже не впливає на час виконання композитного застосунку.  

Отримані результати дають змогу побудови ефективного плану 

виконання транзакцій пакету композитних застосунків в залежності від 

складності графу композитних застосунків та з урахуванням часу 

комунікацій між обчислювальними блоками. 

У якості напрямів подальшого розвитку потрібно зазначити детальне 

дослідження методів оброблення транзакцій композитних застосунків у 

розподілених комп’ютерних системах, що пов’язане з розробкою 

багатопараметричного вибору методів побудови еталонного плану розподілу 

транзакцій пакету композитних застосунків в розподіленому хмарному 

середовищі. 

Ключові слова: композитний застосунок, транзакція, утилізація 

ресурсів, збалансованість навантаження, комп’ютерні системи, хмарне 

середовище, віртуальний час, обчислювальні середовища, оптимальний план 

розподілу. 
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ABSTRACT 

Bulba S. S. Models and methods of processing transactions of composite 

applications in distributed computer systems. - Qualification scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of 

technical sciences (doctor of philosophy) in the specialty 05.13.05 - computer 

systems and components (12 - Information Technology). - National Technical 

University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving the problem of resource allocation 

between composite applications in distributed cloud environments on the basis of 

mathematical model development (mathematical models and methods) of transaction 

processing of a composite application. 

The aim of the work is to increase the efficiency of the use of distributed computer 

systems resources, based on the development of new and improved existing models 

and methods for processing transactions of composite applications. 

The object of research - the process of obtaining information by composite 

applications in distributed computer systems. 

Subject of research - models and methods of processing transactions of 

composite applications. 

In the first section the first task of dissertation work is solved. The analysis of 

the current state and trends of the methods for determining the sequence of execution 

of transactions of composite applications in distributed computer systems is carried 

out. The basic requirements concerning the direction of development of computer 

support system of information support are analyzed. It is shown that the creation of a 

large number of independent components of the system based on the own computing 

complex leads to a certain complication during the establishment of the interaction 

between the systems, and the timely exchange of information. The choice of 

implementation environment for composite applications is substantiated. It has been 

proved that the use of temporary decentralized computing environments for 
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composite applications can be associated with a number of difficulties, and the basic 

trend in the development of computing environment for composite applications is 

currently the creation of methods and models for constructing hybrid infrastructures 

that combine dedicated clusters, Grid networks and cloud resources into a single 

logical pool based on private cloud models, with the transition over time to the hybrid 

cloud. 

In the second section "Mathematical modeling of the resource allocation 

process between composite applications in distributed cloud environments" the 

second and third tasks of the dissertation work were solved. The features of 

functioning of composite applications in a private cloud are determined, advantages 

and disadvantages of this approach are presented. Formalized descriptions of 

computing resources of a distributed computer system base network, which are used 

in the process of composite applications, and introduces the notion of elementary 

computational resources, of which computing blocks for which the distribution is 

made. For the first time, a mathematical model of the process of resource allocation 

between composite applications in a distributed cloud environment is proposed, 

which, unlike existing ones, takes into account time windows by introducing virtual 

time during the considered time interval of information processing, which allows 

taking into account periodically arising restrictions on the availability of certain 

computing resources. The criterion for assessing the quality of the distribution of 

cloud resources resources is improved, which, unlike existing ones, uses the 

utilization rate of resources, and allowed to increase the balance of the load when 

executing transactions of composite applications. 

In the third section "Development of methods for planning the 

implementation of 

transactions of composite applications" solved the fourth task of dissertation 

work. The method of forming a plan for executing transactions of composite 

applications without taking into account the deadlines for completing tasks using 

greedy algorithms that performs a sequence of locally optimal choices. It is shown 

that different methods of distribution, depending on the configuration of the 
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computing resource, the number of composite applications, and the remoteness of the 

extremities of completion, will yield results that differ both in terms of compliance 

with the timing and in terms of the efficiency of the disposal, and therefore it is 

advisable to choose as a reference plan with the best value for utilization of resources. 

The proposed approach to clustering tasks of composite applications packages using 

vertical or horizontal clustering. Proposed method Formation of an effective plan for 

implementing composite applications based on an ant algorithm, based on the ability 

to adapt to changing the distribution planning option, depending on the quality of the 

tasks of composite applications over a specified period of time. The method for 

planning the implementation of composite application transactions through the use of 

greedy, clustering, and ant optimization techniques has been further developed, which 

has reduced the time required to execute an optimal transaction plan in comparison 

with existing methods. 

In the fourth section "Investigation of proposed models and methods of 

processing transactions of composite applications in distributed computer systems" 

the fifth problem of dissertation work was solved. Defined conditions for a 

transaction plan for composite applications in a distributed cloud environment. The 

basic models and methods of constructing an optimal plan for composite applications 

transaction execution in the system are presented MATLAB. Comparison of the plan 

of execution of transactions of composite applications by time characteristics is 

carried out. The boundaries of efficient use of the considered algorithms for the 

distribution of transactions of a package of composite applications are determined, 

depending on the volume of data transmitted. For small volumes of data, efficient 

allocation occurs using greedy and ant algorithms, whereas at large volumes of 

cluster and clusterly ant algorithms. The level of utilization of CF resources 

depending on their volume is determined. The dependence of the time of constructing 

a distribution plan for a composite application package package on the complexity of 

a composite application graph is presented. Ants and cluster algorithms have a longer 

time to build a distribution plan, which is due to the number of necessary transactions 

to find the optimal distribution of computing tasks. As the complexity of the graph 
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increases, the complexity of constructing an effective computing task distribution 

plan increases, but it contributes positively to the quality of utilization of resources, 

especially using ant and cluster-ant algorithms used to quickly find an approximate 

solution. It is analyzed, that at large volumes of data of computational tasks that are 

transmitted, time of construction of a plan of distribution of transactions almost does 

not affect the time of execution of composite application. 

The obtained results allow to construct an efficient plan for executing 

transactions of a package of composite applications depending on the complexity of 

the graph of composite applications, and taking into account the time of 

communication between computing blocks. 

As directions for further development, it is necessary to specify a detailed 

study of the methods of processing transactions of composite applications in 

distributed computer systems associated with the development of a multi-parameter 

choice of methods for constructing a plan for the distribution of transactions package 

composite applications in distributed cloud environments. 

Keywords: composite application, transactions, resource utilization indicator, 

load balancing, computer systems, cloud environment, virtual time, computing 

environments, optimal distribution plan. 
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